e-vzw
De praktijkgerichte
online databank
voor elke vzw

Praktisch, volledig en efficiënt…
Dat zijn de vereisten die u vooropstelt voor de databank die u dagdagelijks
gebruikt in uw vzw. Die vereisten koppelde Kluwer aan onze gloednieuwe
technologische infrastructuur. Zo tilden we e-vzw naar een nog hoger niveau.
Wij stellen u dan ook graag onze vernieuwde e-vzw databank voor: de
praktijkgerichte informatiebron voor elke vzw die voor u netjes alles
integreert. U hoeft dus maar één keer in te loggen om toegang te krijgen
tot zowel de informatie als relevante actualiteit.
Uw voordeel? e-vzw is voortaan sneller, vollediger en eenvoudiger. En meer
dan ooit onmisbaar in uw praktijk.
Intelligente zoekmotor
De gloednieuwe zoekmotor van e-vzw begrijpt precies wat u bedoelt. Vult u
een zoekwoord in? Dan krijgt u altijd logische zoekresultaten: met de meest
relevante artikels bovenaan.
Sneller en eenvoudiger zoeken
De zoekmotor werd nog krachtiger gemaakt. Voortaan zoekt e-vzw bij elke
zoekopdracht door alle informatiebronnen tegelijk. U moet dus niet langer
zelf navigeren doorheen de verschillende informatiebronnen.
Informatie verrijkt met actualiteit
U vindt alle relevante nieuwsberichten over vzw’s meteen op de startpagina
van e-vzw. Zo blijft u zonder moeite op de hoogte van veranderingen.
Nog meer informatie in het e-zine
Interessante nieuwigheden? Nuttige tips en trucs? Die leest u in uw maandelijks e-zine.

Maak snel kennis met e-vzw.
Bekijk de demo en ontdek zelf hoe u efficiënter werkt met e-vzw op
 www.e-vzw.be.
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Met e-vzw voert u complexe
zoekopdrachten in één beweging uit

Gedaan met zelf navigeren doorheen de hele informatiestructuur. Nooit meer
zoekopdrachten herhalen, omdat u niet het gewenste resultaat kreeg de eerste
keer. De nieuwe zoekrobot denkt met u mee.
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Typ uw zoekwoord in de algemene zoekbox, bijvoorbeeld ‘wet vzw’.
Terwijl u de letters intikt geeft e-vzw u al suggesties voor zoektermen.
Klik op zoeken.
e-vzw analyseert en interpreteert uw opdracht en diept alle relevante
resultaten op uit de databank. Die krijgt u netjes geordend per informatiesoort volgens belangrijkheid. Er wordt meteen ook vermeld hoeveel
documenten er per informatiesoort beschikbaar zijn.
Kies de juiste informatiesoort uit de rij.

Raadpleeg het document met een simpele muisklik.

 www.e-vzw.be
5

1
4
2
3

 www.e-vzw.be
6

Met e-vzw ziet u alle belangrijke
functionaliteiten in één oogopslag

De nieuwe startpagina van e-vzw is glashelder en stuurt u meteen naar de juiste bestemming. Dankzij de gebruiksvriendelijke lay-out en opbouw verliest u geen tijd.

1

Snel zoeken – Typ uw zoekwoorden in de algemene zoekbalk.

2

Eenvoudig navigeren – Blader door uw bronnen per informatiesoort of
gebruik het thematisch overzicht.

3

Meteen nieuws lezen – Bekijk al het nieuws van de dag binnen de
voorkeursdomeinen waarop u een abonnement hebt.

4

Persoonlijke werkhoek – Ga in de linkerbovenhoek van uw scherm naar
uw persoonlijke werkhoek. Daar vindt u meteen uw zoekgeschiedenis, uw
favoriete documenten, uw notities en uw gemarkeerde documenten.
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Met e-vzw zoekt u heel gericht
en selectief

U hebt voortaan nog maar één zoekbox die alles kan. En toch behoudt u een
duidelijke structuur in uw zoekresultaten. Zo vindt u onmiddellijk de relevante
documenten.

1

Alles begint bij uw zoekopdracht – Geef in de zoekbox de term in waarover u informatie zoekt.

2

Selecteer eerst op informatiesoort – Klik in de lijst aan de linkerkant op
de informatiesoort die u nodig hebt: wetgeving, nieuws, in de praktijk, ...

3

Selecteer daarna op thema – Klik linksonder op het juiste thema in de
lijst en de zoekmachine elimineert alle andere resultaten.
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Met e-vzw bewaart u moeiteloos
uw zoekgeschiedenis, uw favoriete
documenten en uw markeringen
U rondt niet al uw dossiers in één keer af. En als u terugkeert naar e-vzw wilt u niet
altijd helemaal opnieuw beginnen zoeken. Daarom creëerden we uw persoonlijke
werkhoek. Zo gaat uw werk nooit verloren.

1
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Raadpleeg uw zoekgeschiedenis – Klik in de linkerbovenhoek op
historiek om een lijst te zien van alle documenten die u recent raadpleegde. U vindt er ook een lijst met al uw vorige zoekopdrachten.

Bewaar uw favoriete documenten – Klik in een geopend document op
‘favoriet’ om die tekst op te slaan in uw favorietenlijst. Die ordent en
structureert u zelf en vindt u met één klik in de linkerbovenhoek van uw
startscherm.

Markeer belangrijke documenten – Klik in een geopend document op
‘markeer’ om interessante passages bij te houden en af te drukken.
U vindt al uw markeringen in uw persoonlijke werkhoek.
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Met e-vzw kunt u ook nog steeds zelf
uw eigen gedetailleerde zoekopdracht
definiëren
De algemene zoekbox doorzoekt de hele e-vzw-databank en rangschikt de resultaten volgens relevantie. Maar u kunt ook “geavanceerd” zoeken. Dan bepaalt u zelf
via welk specifiek zoekveld u gericht wilt zoeken.

1
2

Klik onder de zoekbox op ‘Geavanceerd zoeken’.

Vul uw zoekopdracht in het uitgebreide zoekscherm van e-vzw in.
U kunt bv. zoeken op auteur of datum.
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Met e-vzw hebt u nu ook toegang tot de
meest actuele informatie

E-vzw opende al de deur naar vijf modules die bulken van essentiële informatie en
handige modellen voor iedereen die instaat voor het dagelijks beheer van een vzw.
Daarbovenop is er nu een zesde module “Actualiteit” beschikbaar.
Met een abonnement op de module “Actualiteit” krijgt u voortaan ook toegang
tot alle nieuwsberichten. Die korte berichten sluiten perfect aan bij de rubrieken in
e-vzw. Bovendien sturen we ze elke maand handig samengevat naar u toe in onze
elektronische nieuwsbrief.

De zes modules van e-vzw op een rij:
1. Oprichting en werking – Davy De Laeter legt u stapsgewijs uit wat juridisch
management in een vzw precies inhoudt: wat hoort in de statuten, wie zit er in de
raad van bestuur, enz.
2. Human Resources – Onmisbare input van Ria Matthijssens over arbeidsrecht en
sociale zekerheid bij verenigingen die werknemers in dienst hebben.
3. Fiscaliteit – Gedetailleerde en haarscherpe fiscale informatie voor verenigingen
van de pen van Griet van den Abeele en Stefan Ruysschaert. Over inkomstenbelasting, btw, registratierechten, tapvergunningen, enz.
4. Boekhouding – Maak van uw boekhouding een belangrijk beheersinstrument
met het advies van prof. dr. Erik De Lembre, Christophe Vanhee en Stefaan Tuytten.
5. Modellen en formulieren – Een databank vol nuttige documenten voor oprichting en ontbinding, en voor sociale, fiscale en boekhoudkundige aangiften. Waar
nodig voorzien van gedetailleerde uitleg door Davy De Laeter.
6. Actualiteit – Relevante nieuwsberichten, interessante actuele dossiers en een
schat aan praktische tips & trucs.
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Met e-vzw komt het nieuws vanzelf naar
u toe

Wij bundelen alle nieuws vanaf nu voor u in één maandelijkse nieuwsbrief. Die
bevat berichten uit de verschillende modules van e-vzw We houden u ook op de
hoogte van interessante opleidingen in uw vakgebied.

U krijgt het totale plaatje in de nieuwsbrief:
 U krijgt altijd een samenvatting van elk artikel, ongeacht uw abonnement.
 Wenst u de volledige tekst te bekijken?
Sommige nieuwsberichten zijn volledig leesbaar voor iedereen. Die hebben een
 naast de titel in de nieuwsbrief. Voor de nieuwsberichten met een  logt
u gewoon in met uw wachtwoord. Uiteraard kunt u voor dit soort nieuwsberichten enkel die artikels raadplegen uit de modules waarop u geabonneerd bent.

 www.e-vzw.be
15

Met e-vzw hebt u zelf de touwtjes
in handen

Uw persoonlijke gegevens en instellingen bij e-vzw? Die verandert u zelf, eenvoudig
via ‘Mijn e-vzw’. Zo behoudt u maximale controle.

1

Wachtwoord en persoonlijke gegevens – Verander uw informatie zo
vaak als u nodig vindt.
Instellingen – Schakel hulpschermen aan of uit.
E-zine settings – Kies de taal van uw maandelijkse nieuwsbrief.
Account settings – Bekijk het overzicht van uw abonnement.

1
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Met e-vzw boekt u een viervoudig
voordeel

1. Vind supersnel de juiste informatie
 Het centrale zoekveld heeft ruimte voor verschillende trefwoorden.
 De krachtige zoekrobot doorzoekt de hele databank, net zoals Google.
 U krijgt alleen nuttige zoekresultaten, geordend volgens relevantie.
 U ziet altijd gecombineerde zoekresultaten voor alle modules waarop u
geabonneerd bent.

2. Ga gestructureerd te werk dankzij de logische indeling
 Uw zoekresultaten zijn sorteerbaar per thema.
 De informatie is opgeslagen per informatiebron: praktische toelichting, nieuws,
wetgeving, modellen en formulieren, nuttige adressen, …

3. Blijf op de hoogte van de actualiteit
 Elke zoekopdracht levert artikels én nieuwsberichten op.
 U krijgt alle nieuwsberichten maandelijks in uw mailbox.

4. Geniet van volledige en betrouwbare info voor uw vzw
 Alle artikels zijn samengesteld en worden permanent up-to-date gehouden
door gespecialiseerde juristen.
 De databank bevat het volledige overzicht van wetgeving, rechtspraak,
modellen, formulieren en toelichting voor vzw’s.
 Elke module bevat handig geordende themadossiers met wetgeving,
interpretatie en handige documenten om meteen te gebruiken.
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E-vzw in een notendop

1

Wat is e-vzw?
De meest volledige online databank voor vzw’s. Zijn snelle en krachtige zoekmotor
begrijpt wat u bedoelt en schotelt u razendsnel relevante resultaten voor. Zo gaat u
recht naar de essentie: meteen bruikbare informatie en nieuwsberichten.
De nieuwe versie bevat een geïntegreerde zesde module “Actualiteit” en een
nieuwsbrief met berichten uit alle modules.

2
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4

Waar vind ik meer info over e-vzw?
Surf naar  www.e-vzw.be. Daar leest u meer over de nieuwigheden, vindt u een
handleiding, een productfiche en een duidelijke demo.

Kan ik meteen aan de slag met e-vzw?
Ja, op  www.e-vzw.be kunt u meteen inloggen.

Waar kan ik terecht met vragen of suggesties?
Bel de helpdesk van e-vzw op het gratis nummer 0800 30 144
Of mail naar info@kluwer.be.

5

e-vzw Helpdesk
0800/30 144
evzw@kluwer.be
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Notities.
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0800 30 144
info@kluwer.be

Ga direct van start via

 www.e-vzw.be

V.U.: Patrick Longé, Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen

e-vzw

